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Posebni pogoji za nezgodno zavarovanje potnikov v javnem prometu  
veljajo od 2. 11. 2016 

 

 SPLOŠNA DOLOČILA  1. člen

 Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb (v nadaljnjem besedilu: splošni 1.
pogoji) in ti posebni pogoji so sestavni del pogodbe o nezgodnem zavarovanju 
potnikov v javnem prometu, ki ga uporabniki oziroma lastniki prevoznih 
sredstev sklenejo na ozemlju Republike Slovenije. 

 Zavarovalec po teh posebnih pogojih je pravna ali fizična oseba, ki opravlja javni 2.
prevoz potnikov. 

 ZAVAROVANE OSEBE 2. člen

 Pri obveznem nezgodnem zavarovanju nastopa zavarovanec kot potnik, ki se 1.
nahaja v prevoznem sredstvu javnega prometa. Za potnika v javnem prometu se 
šteje oseba, ki potuje v katerem od prevoznih sredstev, navedenih v veljavnem  
zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu, ne glede na to, ali ima za potovanje 
veljavno vozovnico ali ne, kakor tudi oseba, ki ima pravico do brezplačne vožnje.  

Osebe, ki so zaposlene na prevoznem sredstvu, ne štejejo za potnike. Prav tako 
ne štejejo tudi osebe, ki opravljajo delo v zvezi z obratovanjem vozila medtem, 
ko se vozilo nahaja na prostoru določenem za potnike, ne glede na to, ali so v 
vozilu ali izven njega. 

Za potnika se šteje tudi oseba, ki vstopa v prevozno sredstvo ali med 
potovanjem ali po njem izstopa iz njega, kakor tudi oseba, ki je pred vstopom ali 
po izstopu poškodovana zaradi obratovanja prevoznega sredstva. 

 Osebe, navedene v odst. (1) tega člena, so zavarovane ne glede na njihovo 2.
zdravstveno stanje, splošno delovno sposobnost in starost. 

 ZAVAROVANE NEVARNOSTI 3. člen

 Zavarovalnica jamči za nezgode na ozemlju Republike Slovenije. Za nezgode 1.
izven meja Republike Slovenije jamči zavarovalnica, če je to posebej 
dogovorjeno in če je plačana ustrezna premija. 

 Zavarovalnica jamči samo za nezgode, ki so v neposredni vzročni zvezi s 2.
potovanjem in uporabo prevoznega sredstva. 

 Zavarovalnica ne jamči za nezgode pri vožnji s prevoznim sredstvom, s katerim 3.
po obstoječih predpisih vožnja ni dovoljena.  

 ZAVAROVALNE VSOTE 4. člen

Najnižje zavarovalne vsote so določene v skladu z Zakonom o obveznih zavarovanjih v 
prometu in predstavljajo zgornjo mejo obveznosti zavarovalnice, če ni s pogodbo 
drugače dogovorjeno. Če je v trenutku nastanka zavarovalnega primera z zakonom 
predpisana višja zavarovalna vsota od dogovorjene, velja, da je zavarovanje sklenjeno 
na višjo zavarovalno vsoto. 

 TRAJANJE ZAVAROVANJA IN JAMSTVA 5. člen

Jamstvo zavarovalnice za posameznega potnika traja ves čas, dokler se šteje za 
potnika po določilih 2. člena teh posebnih pogojev. 

 SPREMEMBA NEVARNOSTI MED TRAJANJEM ZAVAROVANJA 6. člen

Zavarovalec je dolžan prijaviti zavarovalnici razširitev dejavnosti, ki bi lahko vplivala na 
spremembo nevarnosti. 

 PLAČILO PREMIJE 7. člen

Za obvezno nezgodno zavarovanje se premija obračunava na podlagi skupne vrednosti 
prodanih voznih kart v dogovorjenem obdobju. 

Zavarovalec je dolžan plačati zavarovalnici dogovorjeno premijo za vse zavarovance 
brez izjeme in za ves čas trajanja zavarovanja v roku, ki je dogovorjen na polici. 

Obveznost zavarovalnice do posameznega zavarovanca obstaja tudi v primeru, če 
zavarovalec ni plačal premije v roku, navedenem na polici, če je nezgoda nastala med 
trajanjem zavarovanja po določilih 5. in 17. člena splošnih pogojev. 

Zavarovalec je dolžan zavarovalnici dovoliti vpogled v svoje evidence, iz katerih se 
lahko ugotovi pravilnost obračuna in nakazila premije. 

 PRAVICA REGRESA 8. člen

Pri obveznih nezgodnih zavarovanjih zavarovalnica nima pravice terjatev do tretjih 
oseb, ki so iz kakršnegakoli vzroka odgovorne za nastanek nezgode. 

 DOLŽNOSTI PO ZAVAROVALNEM PRIMERU 9. člen

 Zavarovalec je dolžan, da vsako nezgodo, za katero velja jamstvo po teh 1.
posebnih pogojih, zapisniško ugotovi. Podatke o nezgodi na posebnem obrazcu  
posreduje zavarovalnici. 

 Poškodovani potnik je dolžan prijaviti nezgodo prevozniku - zavarovalcu. Če mu 2.
zdravstveno stanje ne dovoljuje tega, je dolžan nezgodo prijaviti zavarovalcu 
takoj, ko mu je to mogoče. 

 Upravičenec mora v primeru zavarovančeve smrti dokazati, da obstoja 3.
zavarovanje v smislu 2. člena teh pogojev. 

 

 Zavarovalec je dolžan nuditi zavarovalnici vsa potrebna obvestila za razjasnitev 4.
dogodka in okoliščin, ki so važne za ugotovitev obstoja in višine njene 
obveznosti. 

 ZAKLJUČNA DOLOČILA 10. člen

Posebni pogoji veljajo poleg splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje oseb. Če se 
njihova vsebina razlikuje od splošnih pogojev, veljajo posebni pogoji.  

Poleg Splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje oseb in Posebnih pogojev za obvezno 
zavarovanje potnikov v javnem prometu proti posledicam nesreče velja tudi Zakon o 
obveznih zavarovanjih v prometu. 


